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Divadelní hra Rarášek autora Grzegorze Żaka vypráví o soudním řízení  týkajícím se podpálení

Lubáně dne 14. července 1760. Tehdy následkem velkého požáru skoro celé město lehlo popelem.

Hlavním obviněným je syn starosty Lubáně. Hra je založena na skutečných historických událostech.

Jména  postav  i  jejich  svědectví  jsou  autentická.  Historik   Łukasz  Tekiel  je  převzal

z ručně psaných soudních protokolů z 18. století.  Hra, přestože pojednává o statickém soudním

řízení,  je dynamická,  plná napětí  a chvílemi je i  zábavná. Díky ní si můžeme vytvořit  obrázek

o tom,  jak vypadalo  město  ne  z  pohledu kronikáře,  ale  z  perspektivy postav,  tedy obyčejných

občanů města.

"Rarášek"

Wystupují:

Ferdinand Lischwitz – 20 let, syn starosty Lubaně, hlavní podezřelý v procesu o podpálení města. 

Christian Gottlieb Gleisberg - 13 let, mladistvý Ferdinandův kamarád. 

Christoph Kler - 40 let, městský strážmistr v Lubani. 

Anna Maria Reichelt – 45 let, kuchařka u starosty Lischwitze. 

Anna Martha Antoninová - 35 let, měšťanka Lubaně. 

Johann Georg Thomas – 50 let, barvíř. 

Soudce Erhardt 

Rarášek - ohnivý duch (ženského původu)

scéna ve tmě, z temna se vynoří Rarášek, ohnivý duch



3

Rarášek:

Rok 1760, osvícenství, věk rozumu. Oj, já vás tak osvítím, že budete mít svíčky v očích. Ne,

dokonce pochodně! Věk rozumu, uvidíme, kdo přijde a kdo nepřijde o rozum, až to všechno skončí.

Vám lidem je tak zatěžko přijmout chaos, vždyť ale chaos je přirozený stav, to řád je umělý a divný.

Kdo jsem? Jsem Surtur, obr ohně z Muspelheimu, který zapálí devět světů a během bitvy

Ragnarök zabije ohnivým mečem samotného Freye. Jsem Loki, filuta, lhář a zrádný oheň, kterému

nelze důvěřovat za nic na světě. Jsem Fénix, který se znovu rodí z popela a Pták Ohnivák, který létá

s ohnivým vichrem a má kouzelná pera.  Jsem velký Raroh a maličký Rarášek,  ohnivý démon.

Nevěříte?  Samozřejmě,  že  nevěříte,  je  přece  osvícenství  a  věk  rozumu.  Neuvěříte,  dokud  se

nedotknete. Tak se dotkněte toho, nač je rozum krátký. Uvidíme, kdo se nespálí.

Víte,  odkud se berou pyromani?  Takoví,  kteří  si  hrají  s  ohněm? Z rozumu,  z  touhy po

osvícení. Přesněji někdy z touhy po osvícení. Tak ať ten oheň hoří, hoří, hoří!

vchází Soudce Erhardt, zřetelně unavený

Soudce Erhardt:

Kdepak jsou, jářku, ty jednoduché kauzy? Člověk by, jářku, vyslechl názor jedněch, názor

druhých, a vynesl spravedlivý rozsudek. Nemusel by být šalamounský, ale promyšlený a dobrý.

Dobrý, jářku! A zde je na jedné straně lidská slepota,  a na druhé oheň. A ten Lischwitz,  který

vypadá, jako by uměl vykřesat oheň z nehtu. Jářku, opravdový všeuměl.

Ale to je až příliš zřejmé, tak zřejmé, že až nepravděpodobné. Chraň nás pane Bože před

samozřejmými samozřejmostmi! Je přece známo, že černá je bílá a bílá je černá, jářku. No tak kdo?

Kdo?

Zavolejte ho na sál, no zavolejte! Nevíte koho? Mladého Lischwitze zavolejte! Ferdinand

Lischwitz! Ferdinand Lischwitz!

Rarášek (stranou, podněcuje lidi k výkřikům):

Žhář,  pyroman! Křičte společně se mnou, víte přece,  že to je on! Žhář,  pyroman! Žhář,

pyroman!
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vchází Ferdinand Lischwitz

Soudce Erhardt:

Pan Ferdinand August Lischwitz?

Ferdinand Lischwitz:

Ano. To jsem já.

Soudce Erhardt:

Student gymnázia v Lubani a syn starosty Lischwitze?

Ferdinand Lischwitz:

Ano.

Soudce Erhardt:

Formalitám bylo  učiněno  zadost,  jářku,  a  teď  mladý  pane  povídej,  co  jsi  dělal  onoho

neslavného 14. července. Přesně a se všemi detaily, jářku, kdybys byl tak hodný.

Ferdinand Lischwitz:

No,  ráno  jsem  šel  do  školy  a  vrátil  se  asi  v  jedenáct.  Do  dvanácti  jsem seděl  doma,

naobědval se s rodiči, a mám říct i co bylo k obědu?

Soudce Erhardt:

Nepřehánějme, pane Lischwitzi, nepřehánějme!

Ferdinand Lischwitz 
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Pak jsem šel znovu do školy, tam jsem byl do dvou, vrátil jsem se domů a kolem třetí jsem

šel k ševci Michalovi na Ševcovskou ulici. Když jsem slyšel jak poplach hlásí požár, letěl jsem

domů. A dál už to všichni vědí.

Soudce Erhardt:

Všichni vědí, jářku, a víš ty, že oheň vypukl v kůlně tého otce?

Ferdinand Lischwitz:

Já vím, všichni to vědí.

Soudce Erhardt:

A ty jsi se tam toho osudného dne nemotal?

Ferdinand Lischwitz:

Ne, byl jsem ve škole, vždyť jsem říkal. Neměl jsem čas.

Soudce Erhardt:

A petarda, petardu jsi tam nevystřelil, mladý muži?

Ferdinand Lischwitz:

Ne, žádnou petardu jsem nevystřelil. Neměl jsem čas na hraní.

Soudce Erhardt:

Mlč spratku a nemluv mi tu o hraní! Tady vyhořelo město! Odpovídej na na otázky, jářku!

Ferdinand Lischwitz:
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Ano, pane soudce. Ten den jsem v otcově kůlně nebyl, žádnou petardu jsem neodpaloval.

Soudce Erhardt:

Nebyl jsi tam, takže ani jsi neschovával žádnou raketu mezi dřevem?

Ferdinand Lischwitz:

Ne. Toho dne ne.

Soudce Erhardt:

Jak jsi chytrý, milánku? A jiný den jsi mezi dřevem rakety schovával?

Ferdinand Lischwitz:

Ne, pane soudce,  kdybyste  mě znal,  tak byste  věděl,  že  jak mám petardu,  tak nepočká.

Musím ji hned odpálit.

Soudce Erhardt:

No právěže tě znám, chlapče, právěže tě znám... Stůj tady a vy tam uveďte svědka! No jak

to, jakého svědka? Johanna Georga Thomase zavolejte! Johann Georg Thomas!

vchází Johann Georg Thomas

Soudce Erhardt:

Johann Georg Thomas, barvíř z Lubaně, 50 let, souhlasí?

Johann Georg Thomas:

Ano, Vaše milosti.
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Soudce Erhardt:

Žádná milost, žádná milost. Když už, tak právo. A případně spravedlnost. Co nám můžete

říci, pane Johanne?

Johann Georg Thomas: 

Vaše spravedlnosti, chci je říct, že jsem viděl, jak si tady ten mladý Lischwitz občas hraje

s ohněm. Loni na jaře, nějak před Velikonocemi, se vplížil do městské strážnice a stráži nacpal do

fajfek prach. A když si zapálili, byl hukot, že uši bolely. A mistr Kler vzal tady mladého Lischwitze,

vytahal ho za uši a nakopal mu prd...

Soudce Erhardt:

Kroťte svůj nečistý jazyk, pane Thomasi, kroťte ho! Zde vládne majestát zákona!

Johann Georg Thomas:

Ano, s prominutím Vaší Zákonnosti, nakopal ho do zadnice, což bylo i tak málo, podle mě,

a řekl mu, aby si přestal hrát s ohněm, jinak že způsobí požár, čubčí syn...

Soudce Erhardt:

Pane Thomasi!!!

Johann Georg Thomas:

Omlouvám se, chtěl jsem říct syn starosty. A ještě říkají, že si hraje s pistolí na dvoře, že

odpaluje petardy, že požár zavinil on, protože mezi nohama držel velkou raketu a pustil ji.

Rarášek  (stranou):

Náš člověk, náš člověk.
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Soudce Erhardt:

Tak říkají? Kdo to říká?

Johann Georg Thomas:

No... lidé to říkají.

Soudce Erhardt: 

No ano. Lischwitzi, co na to řekneš?

Ferdinand Lischwitz:

Na to, co lidé říkají? Lidé napovídají různé věci, mají takovou potřebu.

Soudce Erhardt:

(stranou)  Hleďme,  najednou začal,  jářku,  moudře.  (Lischwitzovi)  Nemudruj,  nefilozofuj,

nejsi žádný Jakub Boehme. Odpověz na obvinění! Máš tu pistoli? Petardu jsi držel mezi nohama?

A co s těmi fajfkami, nacpal jsi je prachem nebo ne?

Ferdinand Lischwitz:

No, fajfky jsem nacpal, ale to nebylo před rokem, ale dávno, dávno, když jsem byl ještě

úplné děcko...

Soudce Erhardt:

...A tobě se, milánku, zdá, že jsi už vyrostl, není-liž pravda?

Ferdinand Lischwitz:
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Ty fajfky byla  klukovina,  stejně  jako ta  pistole,  co jsem ji  čmajznul  důstojníkům,  kteří

bydleli u paní Antoninové. Ale žádnou raketu jsem mezi nohama neodpaloval, protože to je přece

nebezpečné. Pro moje budoucí děti, které by mohly nepřijít na svět.

Soudce Erhardt:

Jako by ti na tom, jářku, záleželo, zda je to bezpečné... a nacpávání fajfek je nevinná dětská

hra, že ano?

Rarášek (stranou):

Ty fajfky byly můj nápad!

Ferdinand Lischwitz:

Sám nevím, odkud se to ve mně bere, pane soudce, něco jakoby mě pokoušelo. Nějaký hlas

v hlavě mi říká, abych zapaloval všechno, co mi padne pod ruku. Ten hlas mluví a mluví, takže to

nakonec musím udělat.

Soudce Erhardt:

Nestraš  mě  tu  nepříčetností,  protože  ta  doba ještě  nepřišla,  to  spíše zavoláme inkvizici,

přijede sem nějaký nový Kapistrán a podívá se, jestli tě neovládá Satan, milánku! A věř mi, hochu,

to  bys  nechtěl.  Oni  měli  vždycky rádi  takové  ty  hořlavé,  tfuj,  v  domě  uhořelého  se  nemluví

o křesadle!

Rarášek (stranou):

Ech, to ho neovládá Satan – šejtán, i když to je kum džin z pouště, Iblis, padlý anděl, který

se nechtěl poklonit Adamovi a Evě. Je to také ohnivý duch, ale ne náš, jako jsem já, starý známý

Rarášek. To já tu řídím zmatek, hola hej!

Soudce Erhardt:
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Zavolejte svědka. No, jak kterého! Christian Gottlieb Gleisberg, mladistvý z Lubaně, student

gymnázia! Rychle mi ho zavolejte! Christian Gottlieb Gleisberg! Christian Gottlieb Gleisberg!

vchází Christian Gottlieb Gleisberg

Christian Gottlieb Gleisberg:

Jsem zde!

Soudce Erhardt:

Tak nám všechno řekni, chlapče, a jářku, nespleť se při tom!

Christian Gottlieb Gleisberg:

Všechno? Takže, ano, s Ferdkem jsme kamarádi, teda nejsme kamarádi, protože on je starší,

teda je šéfem naší pouliční bandy... Teda, nekamarádíme se, protože otec nám to otec zakázal, teda

mně a bratrovi. Mému teda. Kvůli těm raketám a těm pistolím. Teda rakety jsem nikdy u Ferdka

neviděl, ale pistoli měl, takovou pěknou, těžkou, dal mi ji podržet, ale vystřelit si už mi nedovolil...

Teda to bylo kdysi, dávno, dávno. Skoro si to nepamatuju.

Soudce Erhardt:

A 14. červenec si pamatuješ? To je ten den, kdy vypukl požár, kdybys měl, jářku, problém

s kalendářem. Viděl jsi to tehdy u Ferdinanda?

Christian Gottlieb Gleisberg:

Ten den a ještě pár dní předtím jsem Ferdka neviděl,  protože nám to otec zakázal,  teda

s bratrem... A jeho otec to také zakázal, ale Ferdek by se k tomu nepřiznal. 14.července jsem byl

doma se otcem, s naší služkou Magdou a psem Fuegem. Pak jsem šel s Fuegem na Hlavní ulici, tak

asi v odpoledne a to jsem zaslechl, že je požár. Ale odkud, jak začal, nemám tušení.
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Soudce Erhardt:

Pes se jmenuje Fuego? A co to znamená?

Christian Gottlieb Gleisberg:

Já nevím, to nás tak napadlo ho tak pojmenovat.

Rarášek (stranou):

Fuego je španělsky oheň. Dobří kluci, o tom žádná, dají si leccos jim nakukat, och dají.

A pokud to jde, tak se musí.

Soudce Erhardt:

Dobře, svědek může jít. Zavolejte starostovu kuchařku. Co, nevíte, jak se jmenuje? To přece

každý ví. Anna Maria Reichelt! Ať vejde Anna Maria Reichelt!

vchází Anna Maria Reichelt

Anna Maria Reichelt:

Ctihodný majestáte! Já všechno povím!

Soudce Erhardt: 

Dobře, dobře, uklidněte se, vašnosto.

Anna Maria Reichelt:

Vašnosto? Já jsem prostá žena, s pohlavím problém nemám.

Soudce Erhardt:
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Ano, já vím, omlouvám se, to mi jen tak, jářku, uklouzlo. Anna Maria Reichelt, asi 45 let,

hospodyně u starosty Lischwitze. Co jste dělala 14. července, před požárem? A co dělal Ferdinand

Lischwitz? Anebo snad byly na návštěvě Gleisbergovic děti?

Anna Maria Reichelt:

Seděla jsem v kuchyni, teda pracovala jsem, když pan Kler zakřičel, že hoří. Vím, že to bylo

u nás, teda u starosty v kůlně, ale já jsem se tam ten den vůbec nedívala, bylo přeci léto, to se

nemusí tolik topit, dřeva jsem měla tolik, kolik bylo potřeba, nanošeného v kuchyni. Mladý Ferdek

byl  ve  škole,  pak  se  naobědval,  šel  zpátky do školy,  takový učenec  z  něj  roste,  kdo by si  to

pomyslel. Gleisbergovic fakani se neobjevili, i pan Lischwitz jim zakázal tam chodit, protože dělají

v domě jen kravál a škodu. I ten jejich pes potvora jedna není k uhlídání.

Soudce Erhardt:

Dobře,  děkuji,  osobo.  Takže co,  nikdo neviděl,  jak ten  požár  vypukl?  Nikdo? Vyhlašuji

přestávku!

Rarášek:

Přestávka? Nebude přestávka!  To je válka bez konce a začátku.  Trávu budou vypalovat

navěky věků, i když už osvícenství bude tak osvícené, že se obejdeme bez lamp a pochodní. A na

vojáky se pane soudce Erhardte nezeptáte? Vím, že už odjeli do té své války, ale naše válka zde

pokračuje bezdůvodně?. A to přece nejde dohromady.

Soudce Erhardt:

Dobře, konec přestávky! Konec přestávky! Ticho! Respektujte vážnost soudu! Respektujte

prosím vážnost soudu! Zavolejte svědkyni Annu Marthu Antoninovou! Anna Martha Antoninová!

vchází Anna Martha Antoninová

Anna Martha Antoninová:
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Vážím si důstojnosti soudu. To jsem já.

Soudce Erhardt:

Hospodyně, majitelka stáje a pokojů pro hosty. Věk?

Anna Martha Antoninová:

Věk není důležitý. A nemám už být čeho majitelkou.

Soudce Erhardt:

Chápu...

Anna Martha Antoninová:

Obávám se, že pan soudce nechápe. Došly mi zdroje příjmů, mě a mé dceři. A nevím, co dál.

Soudce Erhardt:

To je  mi  líto,  paní  Antoninová,  opravdu,  jářku,  je  mi  to  líto.  Proto  vám jistě  záleží  na

dopadení pachatele.

Anna Martha Antoninová:

Jistě. Bezpochyby. Nesmírně. A co z toho budu mít?

Soudce Erhardt:

Ano, správně... Ehm, povězte nám o 14. červenci.

Anna Martha Antoninová:
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Seděla jsem s dcerou a naší služkou Marthou v zadní světnici, látaly jsme vyprané prádlo,

žehlily jsme ubrusy od rána až do odpoledne, když jsme si všimly kouře, a moje dcera Johanna

Beata řekla, jako by to přivolávala, že to je nedobrý kouř. Pak už byl jen oheň. A to byl konec dne.

Konec všeho.

Rarášek (stranou)

Začátek není konec! Oheň očišťuje a vytváří místo pro nové!

Soudce Erhardt:

Rozumím...

Anna Martha Antoninová:

O tom pochybuji, jak už jsem řekla.

Soudce Erhardt:

Hmm.  No  ano.  A jářku,  co  ti  vojáci,  kteří  u  vás  byli  ubytováni?  Kde  oni  byli  onoho

nešťastného dne? Protože bydleli u vás a koně byly ve stájích, není-liž pravda?

Anna Martha Antoninová:

Byli, byl tam pan poručík Lukas Tekiela a pan poručík Gregor Zak. Ale ti odjeli 7. července,

kam, to nevím, vojáků se na trasu neptávám.

Soudce Erhardt:

Ano, to je rozumné, to je rozumné. Takže ti důstojníci to nebyli. No ale pak kdo, možná mi

to řekneš ty?

Ferdinand Lischwitz:
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Já nevím, přísahám! Já jsem to nebyl!

Soudce Erhardt:

Zavolejte mi městského strážmistra, když nepomůže on, nepomůže nic. No, zavolejte ho!

Copak, nevíte, jak se strážmistr jmenuje? Christoph Kler! Christoph Kler!

vchází Christoph Kler

Christoph Kler:

Christoph Kler, městský strážmistr, 40 let, hlásím se na rozkaz!   

Soudce Erhardt:

Ne na rozkaz, ale k výslechu, pane Klere.

Christoph Kler:

Ano! Obvykle vyslýchám já!

Soudce Erhardt:

Hodně se toho v poslední době ve městě změnilo. Plán ulic, například.

Rarášek (stranou):

Nechci se chlubit, ale to jsem udělal já!

Christoph Kler:

No ano.
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Soudce Erhardt:

Vysvětlete  situaci,  pane  Klere,  jste  naše,  abych  tak  řekl,  poslední  šance.  Jak  to  bylo

s mladým Lischwitzem a tím žertem se střelným prachem místo tabáku?

Christoph Kler:

To bylo přesně 26. dubna 1758, ve službě byli  Gehler, Reichelt,  Schubert,  Friese, Jacob

a Beruer. No a já. Šli jsme na obchůzku po dvojicích, tedy Gehler s Friesem...

Soudce Erhardt:

Takové podrobnosti můžete vynechat, strážmistře.

Christoph Kler:

Ano! Já jsem si na chvíli odskočil ven na potřebu, a konkrétně...

Soudce Erhadt:

Ušetřete nás toho, pane Klere, snažně vás prosím!

Christoph Kler:

Hm. Když jsem se vrátil, chytil jsem mladého Lischwitze přímo při činu.

Soudce Erhardt:

Počkat... To znamená, že ty fajfky nevybuchly, jak povídal barvíř? Protože, jářku, nemohli

jste opustit strážnici příliš na dlouho?

Christoph Kler:
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Teda vybuchly, jmenovitě dvě, protože Reichelt a Jacob se mezitím vrátili a stihli si zapálit,

a já jsem tam dost dlouho nebyl, protože den předtím jsem jedl jen ječmennou kaši s cibulí a chleb...

Omlouvám se, to vynechávám, samozřejmě vynechávám... Každopádně mladý Ferdinand Lischwitz

stál pod oknem a nemohl se vynasmát, a Reichelt s Jacob měli očouzené huby, konečně předtím to

tam dunělo,  ale  tomu jsem nevěnoval  pozornost,  protože jsem myslel,  že  to  bylo...  To tu  není

důležité... Chytil jsem mladého Lischwitze a přes to, že to je syn starosty, tak aby spravedlnosti bylo

učiněno zadost jsem ho vytahal za uši a nakopal do zadní části  těla.  Samozřejmě, že řádně dle

pravidel.

Soudce Erhardt:

Pochopitelně. Chápu správně, že dne 14. července jste neviděli nikoho se zjevnými důkazy

spáchání hanebného činu zničení města?

Christoph Kler:

Poslušně hlásím, že neviděl. Všiml jsem si samozřejmě kouře a ohně vycházejícího z domů

Lischwitzů nebo Antoninové, které k sobě těsně přiléhají, ale když jsem se tam dostal, nedalo se

určit, kde začalo hořet. Vojáci ubytovaní u paní Anny Marthy Antoninové, dva královští poručíci

vyrazili na cestu do Zhořelce dne 7. července, přibližně ve 12:43 hodin. Klusem.

Soudce Erhardt:

A mladý Ferdinand? Co dělal 14. července?

Christoph Kler:

V dopoledních hodinách, to znamená přibližně v 8:03 vyšel z domu do školy. Samozřejmě, 
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přišel pozdě na první hodinu, což je trestuhodné. Ze školy se vrátil v 10:48, a pak...

Soudce Erhardt:

Pane Klere, zapíšete to vše později u městského písaře, jen mi řekněte, jářku, jestli to on,

podle vašeho soudu, podpálil?

Christoph Kler:

Nic mi o tom není známo. A říkám to s plným vědomím, nehledě na hrozbu ztráty práce

u starosty Lischwitze, protože největším dobrem je pro mne pravda, přesnost, dochvilnost a...

Soudce Erhardt:

Ano, ano, pane Klere. Vaše přednosti jsou známy, jste pro ně ceněn. Velice vám děkuji za

vyčerpávající svědectví.

Christoph Kler:

Je-li to potřeba, posloužím detaily!

Soudce Erhardt:

Ohlašte se u městského písaře, strážmistře, a nadiktujte mu, co víte. Zabere to nějaký čas,

ale potomci budou mít přesný pohled do historie.Anebo do toho kousku historie viděného očima

městského strážmistra. Máme všechny údaje, ale viníka nemáme...
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Rarášek:

Ale nevidíme ho, protože je věk rozumu!

Soudce Erhardt:

Propouštím teď všechny domů! Pokud máte ještě domovy, jářku... Jak řekl jeden z dávných

mistrů – jsi-li  smutný, žiješ minulostí,  bojíš-li se – žiješ budoucností,  a jsi-li klidný – tak žiješ

přítomností. A já ani nevím, jestli vůbe žiju. A jářku nevím, nemám odpověď! A co je horší, nemám

už žádné otázky! Jděte už domů, i já půjdu. Trochu se vyspěte a neodvažujte se soudit! Abyste sami

nebyli souzeni! Ferdinand Lischwitz je podle našeho nejlepšího vědomí ve věci založení požár dne

14. července 1760 nevinen, a tečka. Ale viníka nemáme. Ještě nemáme. Ale najdeme ho! Dobrou

noc!

Soudce Erhardt a svědci se rozcházejí. Scéna se stmívá. Vchází Rarášek .

Rarášek:

A o to jde, tvůrčí neklid je základ lidské existence, pokud k tomu mohu něco říci! A lidé

budou i tak vědět své, víte? Stačí mi málo, jen zašeptat slůvko tomu, komu třeba. Jedno slůvko,

jeden nevinný vtip.

Na scéně se objeví Ferdinand Lischwitz. Rarášek mu šeptá do ucha.

Ferdinand Lischwitz:

Hm. Nemáte někdo křesadlo?


